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แบบประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 สําหรับผูบ้ริหาร บุคลากรสงักัดเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา ภาคเอกชน ภาควิชาการและ 
ภาคประชาชน 

 คําชี้แจง   
   1. การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้หลักการประเมินของ CIPP Model ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของ
โครงการ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลแผนพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ 6 ด้านของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา คือ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง
และความสงบ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดที่ดี 

2. ขอความร่วมมือจากท่าน เพื่อให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้ประเมินจะนําข้อมูลไปวิเคราะห์
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลตําบลเวียง
พางคําต่อไป 

3. โปรดทาํเครื่องหมาย  ในวงเล็บหน้าหัวข้อที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

 ชาย     หญิง     
2.  อายุ 

 ไม่เกิน 26 ปี   27-30 ปี   31-35 ปี  

 36-40 ปี   41-45 ปี   46-50 ปี 

 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป      
3. วุฒิการศึกษา 

 ต่ํากว่าอนุปริญญา   อนุปริญญา   

 ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า   ปริญญาโท    
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 ปริญญาเอก       
5. สถานภาพทางสังคม 

 ผู้บริหารทอ้งถิ่น   บุคลากรทอ้งถิ่น   ภาควิชาการ   ภาคประชาชน 

 ภาคเอกชน    ภาครัฐ    อื่น ๆ โปรดระบุ……………………… 
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ตอนที่ 2 ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 

5 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/ปฏิบัติมากทีสุ่ด  
4 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/ปฏิบัติมาก 

  3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/ปฏิบัติปานกลาง  
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/ปฏิบัติน้อย 

  1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/ปฏิบัติน้อยที่สุด 
 

รายการ การพัฒนาด้านคนและ     
สังคม 

การพัฒนาด้านการรกัษา
ความมั่นคงและความสงบ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ด้านบริบทของหนว่ยงาน   

1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบายของ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  

  

2. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 

  

3. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา   
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รายการ การพัฒนาด้านคนและ     
สังคม 

การพัฒนาด้านการรกัษา
ความมั่นคงและความสงบ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงราย 

  

5. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับแผนพัฒนาหลัก
ของของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559)  

  

6. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของระดับอําเภอและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

7. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 

  

8. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง 
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รายการ การพัฒนาด้านคนและ     
สังคม 

การพัฒนาด้านการรกัษา
ความมั่นคงและความสงบ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

9. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับการมีส่วนร่วม
และความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน 

  

10. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาในชุมชนได้จริง 

  

ด้านปัจจัยนําเข้า   

1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบโครงการ มี
ความพร้อมในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

  

2. ผู้บริหารและคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการ มี
ความสามารถดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

  

3. คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ในการดําเนินโครงการมีจํานวน
เพียงพอ 

  

4 .  คณะทํางานในการดํ า เนิน โครงการมีความรู้ และมี
ความสามารถเหมาะสม 

  

5. ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แตล่ะด้าน  
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รายการ การพัฒนาด้านคนและ     
สังคม 

การพัฒนาด้านการรกัษา
ความมั่นคงและความสงบ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

6. ความเพียงพอของคู่มือดําเนินโครงการ วัสดุและอุปกรณ์ ใน
การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 

  

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 

  

8. ความเพียงพอและความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

  

9. ความเร็วและครอบคลุมทุกทั่วถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
การดําเนินโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

  

10. มีระบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ทํางานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

  

ด้านกระบวนการดําเนินโครงการ   

1. มีการวางแผนการดําเนินงานสู่การปฏิบัตไิด้อย่างชดัเจน   

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอย่างเหมาะสม
และชัดเจน  

  

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนการดําเนินงานของโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  
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รายการ การพัฒนาด้านคนและ     
สังคม 

การพัฒนาด้านการรกัษา
ความมั่นคงและความสงบ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

4. ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนที่กําหนดไว้   

5. จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  

  

6. การประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านมีการ
กระจายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

  

7. การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการที่กําหนดไว้   

8. มีการติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้ที่เกี่ยวขอ้ง   

9. มีการกํากับ ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  

10. ขณะดําเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินโครงการเมื่อพบข้อบกพร่อง 

  

11. กําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผล
โครงการที่เหมาะสม 

  

12. ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม 
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รายการ การพัฒนาด้านคนและ     
สังคม 

การพัฒนาด้านการรกัษา
ความมั่นคงและความสงบ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

13. ผู้บริหารมีการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

  

14. การปฏิบัติงานของคณะทํางานและเทศบาลมีการขยายผล
การปฏิบัติกิจกรรมไปสู่ชุมชนให้รับทราบ 

  

ด้านผลผลิตของโครงการ   

1. โครงการที่ปฏิบัติสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ   

2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของ
โครงการ ฯ 

  

3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมในการปฏิบัติตามโครงการฯ เช่น งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น 

  

4.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 

  

5. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน 
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รายการ การพัฒนาด้านคนและ     
สังคม 

การพัฒนาด้านการรกัษา
ความมั่นคงและความสงบ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

6. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งภาคีเครือข่ายมี
ความพึงพอใจในโครงการฯ 

  

7. การสร้างการยอมรับและพฒันาภาพลักษณ์ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

  

8. การรู้จักและยอมรับในชื่อเสียงเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมเพื่อการบริหารจัดการแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 
2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

3.1 แนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................  
3.2 ข้อเสนอแนะการวางแผนการทํางานและพัฒนาแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................ 

…ขอบคุณทกุท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม… 
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ตอนที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สําหรับกลุ่มผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 
คําชี้แจง   
  1. การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  
   2. ขอความร่วมมือจากท่านเพื่อให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้ประเมินจะนําข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ต่อไป 

3. โปรดทําเครื่องหมาย  ในวงเล็บหน้าหัวข้อที่ตรงกับความเป็นจริง 
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การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  

5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สดุ  4     หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  2     หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยที่สุด 
 

รายการ ผู้บริหารและบคุลากรท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม 

 

2. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่นให้เกิด
ความคุ้มค่าทั้งในด้านการบริหารคน บริหารงาน บริหารงบประมาณและ
บริหารเวลา 

 

3. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์เป็น
แผนพัฒนาที่มีความเหมาะสมและสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
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รายการ ผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

4. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญและจําเป็นต่อชุมชน
อย่างแท้จริง 

 

5. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ทํา
ให้หน่วยงานได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ จากองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 

 

6. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในภาระงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและการพัฒนา
ผลงานวิชาการของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

7. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ช่วย
ส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

8. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ช่วย
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น 

 

9. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  
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รายการ ผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ทํา
ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้น 
10. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ทํา
ให้บุคลากรและชุมชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันในการทํางานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 

 

 
…ขอบคุณทกุท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม…  

ตอนที่ 5 แบบสนทนากลุ่มของภาคีเครือขา่ยเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จแผนพฒันาสามปี (2557-2559) ของแผนพฒันาเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา
ประจําปี 2557 กรณี The Best Practice ของโครงการ/กิจกรรมเดน่ของยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร ์

  ปัจจัยแห่งความสําเร็จแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ของแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประจําปีงบประมาณ 2557  
กรณี The Best Practice ของโครงการ/กจิกรรมเด่นของแตล่ะยุทธศาสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดที่ดี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

The Best Practice ของโครงการ/กิจกรรมเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมใด เพราะอะไร 
1) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม  

โครงการ……………………………………………………………………………………เพราะ…………………………………………………………………………… 
1) ผู้นํา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3) ความเข้มแข็งของประชาชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



127 
 

4) นโยบายของท้องถิ่นชัดเจน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) โดดเด่นของโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ  
โครงการ……………………………………………………………………………………เพราะ……………………………………………………………………………… 
1) ผู้นํา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3) ความเข้มแข็งของประชาชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4) นโยบายของท้องถิ่นชัดเจน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5) โดดเด่นของโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6) ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
โครงการ……………………………………………………………………………………เพราะ……………………………………………………………………………… 
1) ผู้นํา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) ความเข้มแข็งของประชาชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) นโยบายของท้องถิ่นชัดเจน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) โดดเด่นของโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ……………………………………………………………………………………เพราะ……………………………………………………………………………… 
1) ผู้นํา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3) ความเข้มแข็งของประชาชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4) นโยบายของท้องถิ่นชัดเจน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5) โดดเด่นของโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6) ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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โครงการ……………………………………………………………………………………เพราะ……………………………………………………………………………… 
1) ผู้นํา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3) ความเข้มแข็งของประชาชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4) นโยบายของท้องถิ่นชัดเจน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5) โดดเด่นของโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6) ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดที่ดี 

โครงการ……………………………………………………………………………………เพราะ……………………………………………………………………………… 
1) ผู้นํา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3) ความเข้มแข็งของประชาชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4) นโยบายของท้องถิ่นชัดเจน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5) โดดเด่นของโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6) ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


